n Juma Lake Inn, nossos serviços
Execução
Diariamente a partir de 1 Pessoa.
Traslado
Individual pick-up no hotel ou centro histórico.
Ida
Saída: de Manaus 800 hrs a.m.
Chegada: no Lodge 12hrs p.m
Retorno
Saída: do Lodge 14:40hrs p.m.
Chegada: em Manaus 1800 hrs p.m. (hotel/centro)
Traslado de/até o aeroporto de Manaus ou em diferentes horários/ individual sob consulta.
Hospedagem
Pernoites em bangalos privativos com ducha e banheiro/ WC.
Refeição e bebidas
Pensão completa + água mineral. Refeição vegetariana possivel sob consulta e solicitação antecipada.
Não incluso: bebidas alcoólicas, refrigerantes e afins
Excursões e passeios
Os passeios serão realizados em inglês e em português. Com solicitação antecipada poderemos também providenciar
em outras línguas
Prorrogação
Possibilidades de prorrogação de hospedagem e passeios individuais com solicitação antecipada ou no próprio local.
Dicas e precaucoes
Melhor época para viajar: Julho-Janeiro
Cheia: Junho, Julho (idel para passeios de barco)
Vazante: Outubro-Novembro (ideal para pesca)
Seca: Julho–Dezembro / Chuva: Janeiro–Junho
Durante o dia devido a oxidação das águas do rio Negro, nao há mosquitos no Lodge.

n Juma Lake Inn, Itinerário
1º dia – Para todos os pacotes
8hrs Traslado individual a partir do hotel ou centro de
Manaus para o Lodge Juma Lake Inn.
Pacote 1 BOTO (2 dias / 1 noite)
Saída de Manaus 8hrs – Chegada 12hrs. Passagem pelo
Encontro das Águas (rio Negro e Solimões) com oportunidades para fotos deste fenômeno natural da Amazônia. Chegada no Lodge por volta das 12hrs. Check In e
reconhecimento da área. A seguir passeio de barco,
pesca de piranhas, caminhada pela selva. Focagem noturna de jacarés e pernoite no Lodge (x1). Amanhecer
do sol com observação do despertar dos pássaros, botos cor de rosa e cinzas. Dia livre depois do café da
manha. Após almoço retorno a Manaus. Saída 14hrs –
Chegada ca. 18hrs.
Pacote 2 CURUPIRA (3dias / 2 noites)
Saída de Manaus 8hrs – Chegada 12hrs. Passagem pelo
Encontro das Águas (rio Negro e Solimões) com oportunidades para fotos deste fenômeno natural da Amazônia. Chegada no Lodge por volta das 12hrs. Check In e
reconhecimento da área e a seguir passeio de barco,
pesca de piranhas e caminhada pela selva. Focagem
noturna de jacarés e pernoite no Lodge (x1). Amanhecer do sol com observação do despertar dos pássaros,
botos cor de rosa e cinzas. Visita a família de caboclos
e aprendizagem de plantas e frutas medicinais além do
processo de fabricação da madioca. Segunda pernoite
em rede no camping de selva (x1). Sobrevivência na
floresta Amazônica. Dia livre depois do café da manha.
Após almoço retorno a Manaus. Saída 14hrs – Chegada
ca. 18hrs.
Pacote 3 PRINCESA DO JUMA (4dias / 3 noites)
Saída de Manaus 8hrs – Chegada 12hrs. Passagem pelo
Encontro das Águas (rio Negro e Solimões) com oportunidades para fotos deste fenômeno natural da Amazônia. Chegada no Lodge por volta das 12hrs. Check in e
reconhecimento da área e a seguir passeio de barco,
pesca de piranhas e caminhada pela selva. Focagem
noturna de jacarés e pernoite no Lodge (x2). Amanhecer do sol com observação do despertar dos pássaros,
botos cor de rosa e cinzas. Visita a família de caboclos
e aprendizagem de plantas e frutas medicinais além do
processo de fabricação da madioca. Passeio de barco ou
canoa pela floresta inundada (no período de seca, entre setembro e fevereiro, não é possível realizar este
passeio, podendo ser substituído por uma caminhada
na selva para observação de pássaros, macacos, bichopreguiça e reptéis. Visita a uma Seringueira com extração da borracha, matéria-prima responsável pela riqueza de Manaus no final do século XIX. Última pernoite
em rede no camping de selva (x1). Sobrevivência na
floresta Amazônica. Dia livre depois do café da manha.
Após almoço retorno a Manaus. Saída 14hrs – Chegada
ca. 18hrs.

Pacote 4 VIRA MOURA (5dias / 4 noites)
Saída de Manaus 8hrs – Chegada 12hrs. Passagem pelo
Encontro das Águas (rio Negro e Solimões) com oportunidades para fotos deste fenômeno natural da Amazônia. Chegada no Lodge por volta das 12hrs. Check in e
reconhecimento da área e a seguir passeio de barco,
pesca de piranhas e peixes exóticos como Tucunaré ou
Aruana, caminhada e reconhecimento intensivo dos segredos da selva como plantas, árvores, formigas gigantes, aranhas, instrumentos e estratégias naturais indígenas. Focagem noturna de jacarés e pernoite no Lodge
(x3). Amanhecer do sol com observação do despertar
dos pássaros, botos cor de rosa e cinzas. Visita a família de caboclos e aprendizagem e reconhecimentos de
plantas e frutas medicinais, além do processo de fabricação da madioca. Passeio de barco ou canoa pela floresta (no período de seca, entre setembro e fevereiro,
não é possível realizar este passeio, podendo ser substituído por uma caminhada na selva) para observação
de pássaros, macacos, bicho-preguiça e reptéis. Visita a
uma Seringueira com extração da borracha, matéria-prima responsável pela riqueza de Manaus no final do século XIX. Pernoite em rede na selva (x1). Sobrevivência
no camping de selva. Dia livre depois do café da manha. Após almoço retorno a Manaus. Saída 14hrs – Chegada ca. 18hrs.
Pacotes 2-4
Possibilidades de prorrogação, guia particular ou passeios avulsos sob consulta. Também oferecemos o pacote
Juma Lake Inn em combinação com nosso barco flutuante Tauari Inn: Pacote Amazonas 360°.
Desconto para crianças:
De 1-4 anos: 100%
5-12 anos: 50%

